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Gáspár Sándor
(Monori) és
Nagypál Gábor
(Gombacsik)

Ve rec kei Rita ki csit festôi, ám lé nye gé ben na tu ra -
lisz ti kus pi aci táj rész lete, il letve la ká sen teriôrje való -
szí nû leg nem te reli eléggé a nézôk felé a han got. S eh -
hez gyak ran hozzá adó dik a jel lem fes tés nek szánt iz ga -
tott, torz ar ti ku lá ció. A fôsze replôt ala kító Gás pár
Sán dor – tel je sen in do kol tan – pat togó, ve zény szó sze -
rû be széd mód dal jel lemzi Mo no rit. Ám kur tára fo gott,
oly kor meg kur tí tott, ma gán hang zó kat is el-el nyelô
mon da ta i ból nem mind egyik jut el a nézô fü léig s
pláne az agyáig. Ollé Erik si rán kozó, me ga láz kodó
nya fo gá sa i nak leg fel jebb a fele kö vet hetô, Spo la rics
And re á nak pe dig ho va to vább ál lan dó suló szí né szi esz -

köze a si pí tozó, hisz té ri kus ri ká cso lás. Így a fel in dult
lé lek ál la pot ál ta lá ban jól ér zé kel hetô, szó beli in dok lása
vi szont nem min dig ért hetô. 

Bi zo nyos ér te lem ben ar ti ku lá ciós prob lé mák kal
küsz kö dik Bagó Ber ta lan ren de zése is. Nem elôször
pró bál ko zik az zal, hogy a vas ko san re a lista vagy ép pen
na tu ra lisz ti kus anya got va la mi lyen más, szür re á lis,
jel ké pes di men zi óba emelje. Za la e ger sze gen az Úri
muri ese té ben ért el re mek ré sze red mé nye ket. Be re -
mé nyi Géza da rabja, Az arany ára akár a klasszi kus
mar xista re a liz mu sér tel me zés kri té ri u ma i nak is meg -
fe lelne. Ez a Te leki téri pi aci tör té net egy igazi jel lem -

Zappe László

A szo tyi á rus ha lála
B E  R E  M É  N Y I  G É Z A :  A Z  A R A N Y  Á R A

ek ti kus, ide ge sítô elôadás. Ré szint fi zi kai, ré szint esz té ti kai okok ból. A kettô per sze nem 
tel je sen füg get len egy más tól. Az akusz ti kai prob lé mák nak, tud ni il lik hogy a szö veg nem

cse kély há nyada nem ért hetô, a dísz let ben és a sze rep fel fo gá sok ban egya ránt ke res het jük az okait. 
H
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rôl, a kü lö nös ség min den je gyét ma gán vi selô, ritka
erôs fi gu rá ról szól. Akár ko runk hôse is le hetne, még -
pe dig a régi, né mi képp ro man ti kus ér te lem ben is.
For má tu mos alak, a maga kö ré ben ve zé re gyé ni ség,
aki szélsôsé ge sen ab szo lu ti zálja az arany, a pénz ha tal -
má nak hit val lá sát. Vele szem ben áll fel esé gé nek ré -
szint tra di ci o ná lis, ré szint szek tás jel legû val lá sos hite.
Ket te jük kö zött csupa meggyôzôdés nél küli, je len ték -
te len alak vagy ra gasz kodó, hû sé ges szol ga lé lek –
mind mar kán san egyé nítve. 

Be re mé nyi Géza elôször El do rádó címû 1988-as
film  jé ben ál lí tott em lé ket nagy ap já nak, Eper jes Ká -
rollyal a fôsze rep ben. A Ká dár-rend szer bom lása ide -
jén nyil ván egé szen más ként szólt en nek a tár sa da lom
al sóbb ré te ge i ben élô, ám a szo ci a liz mus el ve i vel gyö -
ke re sen szem ben álló fi gu rá nak és kör nye ze té nek a
tör té nete: Mo nori egész szel le mi sége a kor ide o ló gi á -
já nak cá fo lata volt. Az em be rek egé szen más ként él -
nek, más ként gon dol kod nak, má sok a cél jaik és az esz -
mé nyeik, mint azt a szo ci a lista esz me vi lág fel té te lezte.
Mo nori ra gasz ko dik az el ve i hez, és ren dü let le nül
várja, hogy hasz nát ve hesse élet ve szély árán is dug do -
sott ara nyá nak. Mert ed dig mind össze egyet len kiló -
nyi nak ve hette hasz nát, igaz, azon az uno kája éle tét
vá sá rolta meg. Azét a gye re két, akit el vett-meg vett vér
sze rinti szü leitôl. Az ara nyon kí vül  ki zá ró lag az örö -
kös ér dekli ugyan is Mo no rit, mint egy a pa raszt ôsökre
való ata visz ti kus vissza ütés gya nánt. 

Be re mé nyi tör té nete iga zán for má tu mos re a lisz ti -
kus já ték nak alig ha nem már a film szü le tése ide jén is
meg ké sett. A szín da rab cse lek mé nyé nek a hat va nas
évek köz epe tá ján kell végzôdnie, hi szen a há ború
utolsó nap ja i ban szü le tett unoka ak ko ri ban le he tett
egye te met végzô fi a ta lem ber. S ak kor lett volna szel -
lemi sú lya is a nagy apa ha gya té ká nak, ami kor még élt
némi hit a tár sa da lom ban ama esz mé nyek iránt, ame -
lye ket Mo nori egész éle té vel ta ga dott. A film in kább
egy fajta nosz tal gi a hul lámra épít he tett. A ki lenc ve nes
évek ben azon ban már el jö he tett volna Mo nori ideje.
Vagy az uno ká jáé, akire az ara nyat hagyta. Az író azon -
ban nem köti hozzá az új kort a ré gi hez, s ez zel ne héz
hely zetbe hozza a da rab min den kori ren dezôit, fel te -
hetôleg elôször sa ját ma gát 1998-ban Za la e ger sze gen.
Ezt az elôadást azon ban nem lát tam. Ács Já nos 2003-
as gyôri ren de zése Gáti Osz kár fôsze rep lé sé vel lé nye -
gé ben egy for má tu mos hôs tra gé di á ja ként és pit to -
reszk miliôrajz ként él em lé ke ze tem ben. 

Töb bet va ló já ban Bagó Ber ta lan sem ér het el, mint
hogy Mo no ri ban a sze mé lyi sé get, az egye di ség ben
rejlô nagy sá got mu tassa fel, még pe dig az utol sót, a ki -
vé te le set egy, az em beri sze mé lyi sé get vég képp el -
pusz tító kor ban. Ta lán Art hur Mil ler ügy nö ké nek ma -
gyar meg fe lelôjét. Hi ába az elôjá ték sej tel mes fel vo nu -
lása, gyö nyö rûen vi lá gí tott ki me re ví tett ké pek kel,
hi ába jön be oly kor Szo ko lai Zol tán tan gó har mo ni ká -
val, hogy Hor váth Ká roly ze né jé vel más, mé lyebb ér -
tel met köl csö nöz zön a já ték nak. Gás pár Sán dor va ló -
ban for má tu mos fôhôs, vi tat ha tat lan ve zé re gyé ni ség,
aki az el ke rül he tet len me ga láz ta tá sok ban ha tal ma -
sabbra nô, mint a neki ki szol gál ta tot tak fö lötti ba sás -
ko dás ban. Ha lálra szánt szo tyi á ru sí tása az üres pi a -
con, ahol egyet len vevô sincs, igazi re mek lés. Varjú
Olga féltô-ag go dal mas kodó asszo nya méltó ki e gé szí -

tése-el len téte. Se ress Zol tán ép pen annyit emel át a
Kol du so pera pom pá san el ta lált Pe a cock já ból, amennyi
Mo nori egyet len hozzá mér hetô part ne ré nek, Skul té ti -
nak a meg je le ní té sé hez szük sé ges. Ki tûnô Egyed At -
tila a há lá ból el kö te le zett, be lülrôl hû sé ges szolga és
Mu csi Zol tán a kény szerbôl szol gáló profi bér gyil kos
és arany mû ves sze re pé ben. Dé vai Ba lázs ro kon szen -
ves lin kó cit ját szik, és szép, aho gyan Szor csik Kriszta
Mo nori lá nyá nak úrinôvé emel ke dé sét meg raj zolja.

BE RE MÉ NYI GÉZA: 
AZ ARANY ÁRA
(Bárka Szín ház)

Dra ma tur giai elôké szí tés: Fa ragó Zsu zsa. Dísz let-
jel mez: Ve rec kei Rita. Zene: Hor váth Ká roly. Ren -
dezô: Bagó Ber ta lan m. v.
Sze replôk: Gás pár Sán dor m. v., Varjú Olga, Egyed
At tila, Nagy pál Gá bor, Ga dos Béla, Spo la rics And -
rea, Se ress Zol tán, Mu csi Zol tán m. v./Cseh Ta más,
Ollé Erik, Szor csik Kriszta, Dé vai Ba lázs, Pász tor Ti -
bor, Szabó Gá bor, Bo dor Ri chárd, Törôcsik Ta más,
Su lyok Ju dit, Ke le men Vik tor/Gav rea Edu árd/Zen -
tai Kris tóf, Csá szár Réka, Fá tyol Ka milla, va la mint
áru sok, ka to nák, ze né szek.

Varjú Olga (Monoriné), Szorcsik Kriszta (Marika) 
és Gáspár Sándor 
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